Som en Zorro

Även om de är väldigt olika och kommer från skilda
världar så har Zorro och Kevin en vänskap utöver den
vanliga. När vuxenvärlden sviker är det bara tillsammans som de finner den verkliga friheten och gemenskapen. "Som en Zorro" tar upp tunga ämnen som
misshandel, alkoholproblem och sexuella övergrepp
men utan att bli spekulativ eller moraliserande. Det är
en till formatet liten film om stora frågor som vann
både novellfilmspriset och publikens pris vid Göteborgs internationella filmfestival 2012.

Rekommenderad från åk 7
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Cirka 13-åriga Zorro och Kevin är bästa vänner även om
de egentligen är varandras motsatser. Framför allt kommer de från vitt skilda hemförhållanden. Zorro bor med
sin alkoholiserade och arbetslösa mamma och sin äldre
syster som dock har fått nog av kaoset och är på väg att
flytta hemifrån.
Vännen Kevin å sin sida kommer från stadens finare
kvarter från en familj som ser ut att ha det mesta. Ett
vackert hem, en ordentlig mamma och en framgångsrik
pappa som öser påkostade presenter över sina barn. Bakom den fläckfria fasaden döljer sig emellertid en fullständigt dysfunktionell familj där våld är en del av vardagen.
Kevin tar Zorro i försvar i skolan när han mobbas men
råkar själv illa ut då en lärare bestraffar honom genom att
utsätta honom för (vad vi förstår upprepade) sexuella
övergrepp. Kevin håller tyst om vad han råkat ut för och

tillsammans med Zorro försöker han ändå ha kul. De testar droger som Zorro har kommit över när han hjälpt en
langare med leveranser. På kvällen festar de i hamnen och
Kevin närmar sig Sofi som han länge har varit förälskad i
på avstånd.
När Kevins pappa upptäcker att sonen smitit iväg
hemifrån ger han sig ut med bilen för att leta. Plötsligt kör
han på en cyklande pojke på en vit cykel. Det visar sig
vara Kevin. En blodpöl bildas under hans huvud och Kevin blickar uppåt mot himlen. Vi lämnas ovetande om hur
det går för honom.

En vanlig familj
Zorros familj håller på att falla sönder. Nu har också hans
syster i vredesmod lämnat det där 'djävla dårhuset'. Pappan är sedan länge ute ur bilden och Zorros mamma upprätthåller inte direkt bilden av en idealmorsa. Mest såsar
hon runt i morgonrock, dricker, röker, tar hem främmande män och serverar inget mer avancerat än flingor till
middag.
Zorro konfronterar sin mamma. "Varför kan vi inte vara
som en vanlig familj?" För honom handlar en familj om
att någon ringer och ber honom komma hem till middagen. Att någon oroar sig för vad han gör och när han kommer hem. När han blir arg på henne hånar han hennes
brist på stil och ifrågasätter henne. Hur kan hon vara en
så usel mor? Varför döpte hon honom till Zorro? Var hon
full eller?
• "Sköt dig i skolan nu så att du slipper bli som jag." Zorros morsa kanske inte har höga ambitioner för sig själv.
Men hon hoppas förstås att Zorro ska lyckas bättre, både i
skolan och i livet. Att döpa sin son till Zorro kan visserli-
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gen låta väl storslaget. Men vittnar samtidigt om en förälder med både stora drömmar och förhoppningar för sitt
barn. Ett namn blir både en identitet och bärare av dessa
drömmar. Vilka drömmar tror ni att mamman har för
Zorro? Vad ger namnet er för associationer och vilka
egenskaper skulle ni tillskriva en 'Zorro'?

'När du ler mot mig så vill jag krama dig'.

• Även om Zorros mamma inte har grytan på spisen
klockan fem, eller på andra sätt uppfyller bilden av en
god mor, märks det att hon älskar sin son. Vilket hon
också uttrycker. "Riktiga mammor och pappor suger",
säger Zorro. Trots att hon inte är någon klippa är han ändå trygg med henne och utnämner henne till 'bäst i test'.
Fundera över deras relation. Hur uttrycker de sin kärlek
till varandra trots att de inte har den idealiska familjesituationen? Vilken relation har Zorro till sin syster?

• Kevins familj med sitt materiella överflöd och oantastliga smak verkar leva ett idealiskt liv. Men scenen vid matbordet låter idyllen komma på skam. Pappan verkar vara
frånvarande för det mesta och kompenserar sina barn
med dyrbara presenter. Så pass lite vet han om sin son att
han blir chockad över att höra att Kevin slutade träna fotboll för ett år sedan. Hur bygger filmen upp bilden av en
krackelerande fasad? Kevin säger om sin pappa att han är
bra fast han är dålig, hur tolkar ni det? Vad säger det om
komplexieteten i en föräldrarelation?

Familjen bor i ett lite nedgånget område i närheten av
Heleneholms värmeverk i Malmö. Den slitna trappuppgången skvallrar om att huset bebos av en samling brokiga högljudda individer som bråkar och gärna ställer
grejor i farstun.
Kevins familj är till det yttre den diametrala motsatsen.
Familjen bor i en villa där inredningen är genomgående
smakfullt vit in i minsta detalj. Från möbler, blommor och
leksaker till familjemedlemmarnas kläder som är som
hämtade från en reklamfilm för vittvättmedel. Till och
med vinet i glasen är vitt.
Vid middagsbordet visar det sig dock snart hur denna
perfektion döljer en svärta. Redan pappans lite otåliga
sätt att fråga ut barnen vad de gjort, och hur minsta misstag får honom att rycka till skvallrar om ett annalkande
utbrott. Droppen blir då mamman erkänner att någon lagat diskmaskinen utan hans vetskap och pappan tänder
till på alla cylindrar. Mammans vädjande 'snälla' hjälper
inte.
Pappan tar av sig ring och klocka för att rigga för en
misshandel som inte skall lämna spår. Placerar Kevins lillasyster med hörlurar (vita) på en stol med ett ritblock
medan Kevin låser in sig på sitt rum med sitt dataspel.
Vad som händer sedan lämnas åt vår fantasi. Men Kevin
låter tårarna rinna stint fokuserad på explosionerna i sitt
krigsspel. Lillasyster sitter snällt på sin plats men kissar på
sig medan en sockersöt låt trummar på i hennes lurar.

• Hur arbetar filmen med de två familjernas hemmiljöer.
Vad placerar vi dem på den sociala skalan? Vilka tydliga
klassmarkörer ser ni i de två hemmen? Hur arbetar filmen
med det visuella i inredning och färger?

• Filmen ställer den grundläggande frågan vad är egentligen en familj? Vad gör en familj till en trygg plats? Vad
spelar materiella faktorer för roll? Vad betyder social bakgrund för ens framtid? Vad ger filmen för svar på dessa
frågor?
• Det som får Kevins far att bege sig ut och leta efter sin
son är när han hittar en pistol i sin sons sovrum. Hur tolkar ni den scenen. Vad sker inom pappan då?

Hemligheter
Både Zorro och Kevin har sina hemligheter av olika allvarlighetsgrad. Zorros hemlighet handlar snarast om att dölja, eller åtminstone inte skylta med sina hemförhållanden.
Men barn är snabba på att snappa upp varandras svagheter och förmodligen vet alla hans klasskamrater att hans
mamma har alkoholproblem. Rykten florerar redan och
en kille i skolan påstår rakt ut att hon är känd som 'lösaktig'.
Kevins hemligheter är mer tabubelagda. Att ha en far
som är hustrumisshandlare och kanske även slår sina
barn, är inget som får komma ut. Hela familjens drivkraft
handlar ju om att upprätthålla bilden av den perfekta
kärnfamiljen med välartade barn som sitter fint vid bordet, är duktiga i skolan, dansar balett och tränar fotboll.
Den andra hemligheten är kanske ändå svårare att tala
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Att man är lika, delar åsikter och smak eller helt andra
saker?
Filmen inleder och avslutas med bilder över staden ur ett
fågelperspektiv samtidigt som Zorro filosoferar över hur
fåglar verkar ha en säregen känsla för vilka trådar de kan
sitta på utan att grillas ihjäl av elen. Eller är de kanske
riskbenägna och chansar. Han funderar också kring det
här med att de trots att de kan flyga vart de vill ändå stannar på samma ställe.

om. Kevins lärare utsätter honom för sexuella övergrepp.
Något som Kevin inte yppar för någon annan än Zorro.
Vännerna känner varandras hemligheter men gör ingen
affär av det. Det finns en slags tyst överenskommelse dem
emellan, ett ömsesidigt förtroende. När Kevin berättar för
Zorro om läraren uppmanar han Kevin att berätta för sin
pappa. Kevin är motvillig. Men går med på att skriva
'Jävla peddalärare över' över lärarens husfasad.
• Alla har vi hemligheter. Vissa svårare att bära än andra.
Hur ser pojkarnas ut? Varför vill Kevin inte berätta om
lärarens övergrepp? Vilka hemligheter kan man aldrig
yppa? Vad gör man, eller vem talar man med om någon
delar med sig av sina hemligheter som är av det mer tabufyllda slaget, som föräldrar som dricker eller misshandlar.
Vuxna som utsätter unga för sexuella övergrepp? Hur
visar filmen på hur hemligheter blir olika känsliga beroende på social bakgrund?
• Filmen arbetar mycket med antydningar. Vi ser varken
pappans misshandel eller lärarens övergrepp i bild. Det
blir också ett sätt att åskådliggöra hur minnet också försöker förtränga det som är olidligt att tänka på. Den verkliga händelsen suddas av ren självbevarelsedrift ut för att
kunna hantera det svåra och att överleva mentalt. Film
använder ju ofta återkommande grepp för att signalera
och förebåda. Fundera över hur filmen berättar utan att
konkret visa det onämnbara så att vi trots allt förstår - det
kanske till och med är effektivare att låta det hemska bli
föremål för publikens fantasi?

Fågelperspektiv och vänskap
Pojkarnas starka vänskap är filmens positiva motkraft till
dess mörka tema. De två tillsammans i ett sommargrönt
Malmö där de cyklar runt, skjuter på bilar med vattenpistol, dyker från balkarna i hamnbassängen eller går på
party i det lite skumma grustaget i hamnområdet. Allt förmedlar en känsla av frihet. När de ses på ett tak ligger staden för deras fötter och tråkigheterna hemma och i skolan
ter sig avlägsna. Staden blir en frizon bortom vuxenvärlden.
• På ytan kan Zorro och Kevin ha mer som skiljer dem åt
än förenar dem. De ser olika ut, kommer från skilda bakgrunder och har olika lynnen. Ändå är de bästisar och förstår varandra. Hur ser deras vänskap ut? Hur kompletterar de varandra? Vad kan attrahera vitt skilda personer att
bli vänner? Hur tänker ni kring vänskap? Vad är viktigt?

• Kan man se jämförelsen med fåglar som symbolisk för
pojkarnas situation? Varför stannar fåglarna kvar? Som
barn kan man inte bara lätta och flyga iväg. Man har inte
så många val. Man är beroende av de vuxna i sin omgivning, sina föräldrar och lärare till exempel. Hur illustreras
denna "fångenskap" i filmen?
Filmen tillägnas 'alla Zorros och Kevins därute'. Det vill
säga de unga som vid första anblicken ser ut att ha dragit
nitlotten i livets lotteri. Men den vill också ge en positiv
skildring av det sköna med att vara ung och alla de möjligheter livet trots allt kan erbjuda även om man inte tror
det. Valet av miljöer är givetvis ämnade att bidra till
denna förhoppningsfulla känsla.
• Vilka miljöer rör sig vännerna i? På vilket sätt blir dessa
frizoner för pojkarna? Vad vill filmen förmedla för budskap kring synen på livet och framtiden även för unga
som har det tufft?
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